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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch,  

công tác chứng thực năm 2022 tại UBND xã Bằng Hữu 

  

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện 

Chi Lăng về kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực 

năm 2022; sau khi xem xét Biên bản của Đoàn Kiểm tra, UBND huyện thông 

báo Kết quả kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực 

năm 2022 tại UBND xã Bằng Hữu như sau: 

I. ƯU ĐIỂM 

Công tác Hộ tịch, chứng thực đã được UBND xã quan tâm chỉ đạo, triển 

khai thực hiện. Trong kỳ kiểm tra, UBND xã đã  ban hành đầy đủ các văn bản 

lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các lĩnh vực của công tác Tư pháp trong đó 

có nội dung về công tác hộ tịch, chứng thực theo yêu cầu chỉ đạo của cấp trên.  

UBND xã đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 về 

việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thành viên UBND và 

công chức UBND xã Bằng Hữu; Thông báo số 01/TB-UBND ngày 04/01/2022 

về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thành viên UBND và 

công chức UBND xã Bằng Hữu.  

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

 Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ UBND xã Bằng Hữu còn có những 

hạn chế, sai sót cần phải được chấn chỉnh và khắc phục kịp thời như sau: 

 1. Công tác hộ tịch 

 * Đăng ký khai sinh  

Sổ ghi chép chữ viết còn sử dụng nhiều màu mực trong một sổ ở tất cả các 

mục cho người đi khai sinh sử dụng màu mực xanh, các thông tin khác màu mực 

đen chưa đúng quy định tại mục 5 của hướng dẫn sử dụng sổ.  

Mẫu tờ khai của năm 2021, năm 2022 còn sử dụng mẫu cũ chưa đúng quy 

định tại mẫu của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp. 

 * Đăng ký kết hôn 

Phần khóa sổ năm 2021 thiếu họ tên và chữ ký của công chức tổng hợp 

thống kê các sự kiện đăng ký, sổ ghi 2 loại mực khác nhau. 

 * Xác định tình trạng hôn nhân 

Phần khóa sổ năm 2021 thiếu chữ ký, họ tên của công chức thực hiện 

thống kê các sự kiện đăng ký hộ tịch. 
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 * Đăng ký khai tử 

- Sổ ghi chép chữ viết còn sử dụng nhiều màu mực trong một sổ ở tất cả 

các mục cho người đi khai sinh sử dụng màu mực xanh, các thông tin khác màu 

mực đen chưa đúng quy định tại mục 5 của hướng dẫn sử dụng sổ.  

- Mẫu tờ khai của năm 2021, năm 2022 còn sử dụng mẫu cũ chưa đúng quy 

định tại mẫu của Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng 

BộTư pháp. 

 * Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 

Từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2022 UBND xã không có hồ sơ yêu cầu 

Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; đăng ký nhận, cha, mẹ con; đăng ký 

giám hộ. 

* Đăng ký nhận cha, mẹ, con 

Năm 2021 xã có 01 trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con. Sổ và hồ sơ lưu 

được ghi chép đầy đủ, rõ ràng. Tuy nhiên mẫu tờ khai chưa theo Thông tư 

04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

 2. Công tác chứng thực 

 * Việc quản lý thu, nộp lệ phí chứng thực 

UBND xã Bằng Hữu đã thực hiện mở sổ, khóa sổ hàng năm theo quy định, 

tuy nhiên các sổ (sổ chứng thực chữ ký, chứng thực bản sao) còn có tẩy xóa, sửa 

chữa. Trong sổ chứng thực bản sao, cột “Phí” có chỗ còn ghi “KT” (không thu). 

Kiểm tra sổ chứng thực bản sao từ bản chính năm 2021 cho thấy việc ghi 

phí chứng thực trong sổ và trong biên lai không khớp nhau (có trường hợp được 

ghi trong sổ chứng thực nhưng kiểm tra biên lai không thấy thu như số thứ tự: 28, 

29, 32, 33, 34, 37 đến 42, 44 đến 71, 73 đến 77, 91 đến 100, 103 đến 105, 108 

đến 111, 116, 117, 121 đến 124, 127 đến 141; có trường hợp được ghi trong biên 

lai nhưng không thấy vào sổ chứng thực như các tờ biên lai số 0078656, 

0078658, 0078660, 0078664, 0078666, 0078668, 0078670 Quyển số 0001574; có 

trường hợp số phí thu trong biên lai cao hơn hoặc thấp hơn số phí ghi trong sổ 

như: Trường hợp Lương Văn Tới chứng thực ngày 13/01/2021 phí chứng thực 

ghi trong sổ (chứng thực chữ ký) là 50.000 đồng, thu biên lai (tờ 0063825) 

100.000 đồng;  trường hợp Phạm Văn Cường chứng thực ngày 13/01/2021, phí 

chứng thực ghi trong sổ (chứng thực bản sao và chứng thực hợp đồng giao dịch) 

là 188.000 đồng, thu biên lai (tờ 0063824) 170.000 đồng;…  

Kiểm tra sổ chứng thực chữ ký thấy có 04 trường hợp (số thứ tự từ 04 đến 

07) không có biên lai thu phí. Kiểm tra sổ chứng thực hợp đồng giao dịch  có 01 

trường hợp (Nông Thị Săm, số thứ tự 03, chứng thực ngày 13/01/2021) không có 

biên lai thu phí. 

* Kết quả thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo Nghị 

định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ (nếu có). 
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Trong kỳ kiểm tra UBND xã không phát sinh trường hợp thực hiện chứng 

thực bản sao điện tử từ bản chính. 

*  Kết quả việc cập nhật các thông tin về chứng thực hợp đồng, giao dịch 

lên Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực; việc niêm yết, thực hiện thủ 

tục hành chính; xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo về công 

tác chứng thực (nếu có). 

- UBND xã đã thực hiện cập nhật các hồ sơ về chứng thực hợp đồng, 

giao dịch trên hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực (09/18 hồ sơ). 

Tuy nhiên vẫn còn 09 hồ sơ (số thứ tự: 03, 07, 08, 09, 10, 12, 13,15, 17) chưa 

thực hiện nhập trên cơ sở dữ liệu. 

III. NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ 

 Lãnh đạo UBND xã chưa thường xuyên chỉ đạo sát sao đối với công tác 

đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực, chưa tự kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ của công chức nên chưa kịp thời phát hiện được các hạn chế, sai sót 

trong công tác hộ tịch, chứng thực. 

 Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ chưa chủ động trong công tác tham 

mưu, chưa nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật nên còn để xảy ra những 

thiếu sót.  

IV. ĐỀ NGHỊ 

Qua kết quả kiểm tra như trên, để công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công 

tác chứng thực thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. UBND huyện 

yêu cầu Phòng Tư pháp huyện, Chủ tịch UBND xã Bằng Hữu thực hiện nghiêm 

túc một số các nội dung sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa đến việc triển khai thực hiện 

công tác hộ tịch, chứng thực; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm 

nâng cao nhận thức, ý thức của tổ chức cá nhân về pháp luật hộ tịch, chứng thực; 

tăng cường thực hiện công tác tự kiểm tra, chỉ đạo công chức chuyên môn thực 

hiện tốt công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực hộ tịch, 

chứng thực; Chấn chỉnh những hạn chế trong công tác tham mưu của công chức 

chuyên môn và chỉ đạo kiểm điểm, khắc phục ngay những thiếu sót do Đoàn 

kiểm tra đã chỉ ra trong công tác hộ tịch, chứng thực.  

Chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch dành thời gian nghiên cứu kỹ các văn 

bản pháp luật, hướng dẫn của ngành; tích cực, chủ động tham mưu cho UBND xã 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác Tư pháp nói chung và công tác 

chứng thực, hộ tịch nói riêng; rà soát, kiểm tra đối chiếu việc thu phí ghi trong sổ 

theo dõi chứng thực và việc thu phí ghi trong biên lai thu phí chứng thực. 

Yêu cầu UBND xã Bằng Hữu báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, 

hạn chế tại mục II Thông báo này, gửi về UBND huyện qua Phòng Tư pháp trước 

ngày 30/8/2022. 
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2. Phòng Tư pháp huyện 

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực hàng năm và 

kế hoạch kiểm tra thường xuyên đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đôn 

đốc UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thường xuyên tự kiểm tra công tác 

hộ tịch, chứng thực để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, thiếu sót 

trong hoạt động chuyên môn. 

 Tăng cường hướng dẫn, tập huấn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, 

công chức các xã, thị trấn trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; chứng thực. 

Tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn, đôn đốc Chủ tịch UBND xã thực 

hiện nghiêm túc các nội dung của Thông báo kết quả kiểm tra; báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND huyện để theo dõi theo quy định. 

Yêu cầu Phòng Tư pháp huyện, Chủ tịch UBND xã Bằng Hữu tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp huyện; 

- UBND xã Bằng Hữu; 

- Lưu: VT, TP (ĐTH). 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Vi Nông Trường 
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